
KIRKESTIEN 50, BEDER
‘DEBATINDLÆG TIL TEMAPLANEN AREALER TIL ALLE BOLIGTYPER’



”Vi ønsker med dette forslag,
at bidrage med 

attraktive og bæredygtige 
byudviklingsrammer for den hele by”

Visionen er at udvikle et blandet bolig- og plejeområde, der 
udover at tilgodese et behov for at understøtte flyttekæder 
og flere nye boformer også tilgodeser en demokratisering af 
naturen, hvor der også kan tilføjes yderligere beplantning og 
samtidig en mulighed for at etablere et fællesskab omkring 
dele af de eksisterende bygninger, som et naturligt mødested 
for beboerne i alle aldre. Desuden vil regnvandsbassiner og 
regnvandsgrøfter skabe rekreative miljøer og mulighed for at 
udvikle områder der vil tiltrække fællesskaber.  
Foto:Vandkunsten (u.d.), Aarslev

I Beder-Malling ser vi i disse år en stærk udvikling af lokalom-
rådet, særligt i Malling by hvor der udvikles et bredt spekter 
af blandede boformer og aktiviteter. Også omkring Mallings 
bymidte. 

I Beder by går udviklingen ikke i samme retning. Byen er ellers 
kendetegnet ved et bytorv der gennem årene har været et 
aktivt handelsmiljø, summende af byliv, af mange parcelhus-
kvarterer og et skoledistrikt med kapacitet til at understøtte en 
tilflytning.

Beder er en stationsby der i 60´erne udviklede sig til en af de 
attraktive oplandsbyer udenfor centrum, med villakvarterer, 
skole og handelsliv. I 2012 voksede Beder sammen med Mal-
ling til én by, Beder-Malling – men er stadig at betragte som et 
selvstændigt bymiljø, der fortjener et øget fokus. 

Udviklingen i Beder-Malling er påvirket af at der er mange 
grundvandsfølsomme områder og dette har været medvir-
kende til at det særligt er omkring Malling at udbygningen fin-
der sted. 

På Beder Kirkesti 50 er der også hensyn at tage. Til netop grund-
vand, men også til eksisterende dige og beplantning. Disse vil-
kår er vi i vores vision naturligt meget bevidste om og har råd-
ført os med COWI, hvor særligt det højtstående grundvand vil 
have betydning for udviklingen af området. Se afsnittet Regn-
vandshåndtering for nærmere uddybning.

Dette ideoplæg tager udgangspunkt i en udbygning af det 
østlige Beder og er et indlæg til debatten om Aarhus kommu-
nes temaplan ”Arealer til alle boligtyper” der er i høring frem til 
den 31. august 2021. 

VISIONEN
BLANDEDE BOLIGFORMER FOR ALLE GENERATIONER I BEDER BY

OVERSIGTSKORT

++

++



Visionen for dette område er derfor blandt andet at skabe mu-
lighed for at aktivere flyttekæder og dermed både tiltrække 
nye familier til Beder skoledistrikt, samtidig med at den ældre 
generation kan blive boende i alderssvarende og attraktive 
rammer i deres kendte nærmiljø – og hvor muligheden for en 
tryg alderdom er til stede. Dette helt i tråd med lokale ønsker 
og i øvrigt også for at understøtte det aktuelle behov for nye 
plejehjemspladser i Beder. 

Vi ønsker at udvikle og støtte fællesskaberne på tværs af ge-
nerationerne og er motiveret af at skabe flere muligheder for 
mødet mellem mennesker. 
Desuden at skabe et område med blandede boligformer der i 
tråd med den Boligpolitiske Redegørelse understøtter behovet 
for boliger for alle. Alle aldersklasser og sociale lag. 

Her er muligheden for at skabe grobund for fastholdelse af bor-
gere i lokalsamfundet, samtidig med at tiltrække flere ved at 
arbejde hensynsfuldt med udvikling af et attraktivt bysamfund 
der kan understøtte sammenhængskraften mellem menne-
sker, byliv og natur i det sydlige opland. Og dermed det brede 
bæredygtighedsbegreb – socialt, miljømæssig og økonomisk.
 

Visionen understøtter således 
Aarhus kommunens pejlemærker for 

”Et attraktivt og bæredygtigt 
Aarhus for alle”

Vi ser et stort behov for udvikling af nye boformer der kan un-
derstøtte flyttekæder og generationsskifter i Beder by. Den ge-
neration der i 60´erne og 70´erne byggede villa i Beder og hvor 
mange stadig bor i parcelhuskvarterne, mangler muligheder 
for at flytte til en alderssvarende bolig i deres nærområde.

Hvor underligt det må lyde, er Malling stadig ikke Beder for 
dem der har er i hjertet. Folk bliver i deres villaer, til de må bæ-
res derfra. Og det stopper den naturlige cyklus i forhold til at få 
nye børnefamilier til Beder skoledistrikt. 

Dette ved hensynsfuldt at udvikle arealerne på Beder Kirkesti 
50 til et generationernes fællesskab hvor seniorer, unge fami-
lier og singler, kan bo i ét med hinanden og med naturen. Fra 
vugge til grav. Og med hjerterum og rekreative forbindelser 
på tværs, der vil medvirke til en demokratisering af området 
og skabe mulighed for fællesskaber mellem mennesker i alle 
aldre.

Fællesskaber der kan være med til at skabe sammenhold og 
identitet på tværs af generationer og sociale lag. 

Foto:Aarstidene (2021), Rantzausba kke



FAKTA

Visionen spænder over et areal på ca. 7 ha landbrugsjord i 
den østlige del af Beder der ønskes inddraget til byzone, for 
at understøtte en ligeværdig vækst i Beder-Malling by i Beder 
skoledistrikt. 

Vi ønsker med dette forslag til temaplanen at bidrage med at-
traktive og bæredygtige byudviklingsrammer for den hele by. 

Visionen understøtter således Aarhus kommunens pejlemærker 
for ”Et attraktivt og bæredygtigt Aarhus for alle”. Pejlemærker 
for 2019-2021. 

Herunder bedre lokalsamfund som ramme om det gode liv. 

Visionen understøtter også Oplandsudvalgets Udvikling af op-
landsbyerne som supplement til fortætning i midtbyen med 
følgende fokusområder: 

1. En endnu tættere kobling mellem byråd og fællesråd, 
hvor et privat udviklingsprojekt som dette kan være medfaci-
litator til realisering af flere gode dialoger, borgerinddragelse 
og handling i forhold til helt rette udvikling af området. 

2. Infrastruktur, bosætning og byudvikling i en samlet kon-
tekst, hvor der tages højde for de behov der er udenfor bymid-
ten og som også er i tråd med Boligpolitisk Redegørelse 2021.  

3. Kultur og naturtilbud – og behov derfor, i oplandsby-
erne. Tilbud der har logiske spin off effekter i forhold til sociale 
såvel som sundhedsmæssige, og dermed også samfundsøko-
nomiske forhold. 

Visionen matcher Aarhus kommunes ambitioner i nuværende 
boligpolitik om, at understøtte flyttekæder med særligt fokus 
på at få seniorer til at flytte til mindre boliger og understøtter 
i øvrigt Aarhus kommunes vedtagelse af at forøge antallet af 
almene boliger, ved det mix af boformer der er indtænkt for 
området, ligesom at vi ved disponering af kompakt parceller 
skaber mulighed for at både unge og ældre generationer har 
mulighed for at bygge egen villa i en af de mest attraktive op-
landsbyer i det sydlige Aarhus. 

I ny Boligpolitisk Redegørelse 2021 er der lagt op til at Aarhus 
skal have fokus på, at de boliger der ikke er almene i stigende 
grad bliver ejerboliger. Desuden ejerboligformer i størrelser der 
kan ramme menneskelige behov og økonomiske forudsætnin-
ger bredt. 
Dette giver udviklingen af dette område mulighed for. 

”Visionen understøtter et bedre 
lokalsamfund som ramme om det gode liv”

Beder har gennem årene været kendetegnet ved at være en 
bydel udenfor centrum med et aktivt byliv. En bydelstype der 
over de kommende år i langt højere grad kommer til at præge 
Aarhus kommune, med byer i byen, uden for centrum. Områ-
der hvor rækkehuse, åben-lav boliger og mindre etagebygge-
rier med forskellige ejerformer sameksisterer. 

Visionen understøtter endvidere behovet for at fastholde sund-
hedstilbuddene i lokalsamfundet, og dermed også de borge-
re der er afhængige deraf. Dette kan være i forbindelse med 
et friplejehjem med tilhørende sundhedstilbud og træning. 

Visionen arbejder med tanker og flere offentlig/private tiltag 
(OPP) der kan skabe den nødvendige ramme for realisering 
af plejetilbud til ældre. Dette kan være i kobling til dagtilbud 
til børn, hvor samspillet mellem generationer understøtter den 
gode liv. 
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HOVEDGREB OG BEBYGGELSER
KIRKESTIEN 50, BEDER

Bæredygtighed i den brede forstand er vores fokus i arealdis-
poneringen, hvor arealet udvikles i et tempo som er tilpasset 
de demografiske forhold der er til stede - og samtidig under-
støtter de eksisterende forhold angående grundvandshøjder, 
grundvandsstrømninger, risiko for oversvømmelser, lavninger, 
diger osv. 

En mangfoldig bydel
Ideoplægget tager udgangspunkt i topografien, hvor fortsæt-
telsen af det grønne bånd placeres i den lavtliggende del af 
grunden – således området sikres for oversvømmelse. Derud-
over vil fortsættelsen af det grønne bånd skabe en tæt tilknyt-
ning til bykernen, som via et rekreativt stisystem binder den nye 
bydel sammen med den resterende by. Dette vil dele det nye 
bydel op i to mindre kvartersdannelser, med adgang fra hhv. 
Kirkebakken mod nord og Byagervej mod syd, dog internt for-
bundet via et stisystem, som rekreativt vil knytte de to områder 
sammen.

N



Beder Kirkesti er i dag en gennemgående grusvej fra Kirkebak-
ken til Byagervej og eneste adgang til ejendommen Kirkestien 
50. Der er kun meget lidt trafik på stien, som i stor udstrækning 
primært anvendes til gå- og cykelture for Beders beboere. 
Fremadrettet vil Beder Kirkesti blændes ved passagen af den 
grønne kile, således der kun er gennemkørsel for bløde trafi-
kanter.

Vi ønsker at skabe et mangfoldigt område, der giver plads til 
og inkluderer alle aldersgrupper og familiesammensætninger. 
De to områder har forskellige størrelser, og det, der har vejad-
gang fra Kirkebakken kunne fx anvendes til daginstitution og 
friplejehjem nærmest Beder by og villaer mod det åbne land. 
Området foreslås udnytte ekstensivt på grund af det højtlig-
gende grundvand. Der er således store grønne områder i be-
byggelsesplanen, og villagrundene er generelt større end der 
er lagt op til i de 13 områder, der er omfattet af temaplanen, 
der er i høring. I bebyggelsesplanen er villagrundene udlagt 
med størrelser på omkring 700m2 til 850 m2 og kompaktgrun-
dene mellem 450 og 550 m2. Derudover vil håndteringen af 
regnvand udnyttes rekreativt, og blive et gennemgående ele-
ment for hele området

Området, der har vejadgang fra Byagervej foreslår vi udlagt til 
rækkehusbebyggelser og villaer. Mest bynært foreslår vi kom-
pakt villagrunde og rækkehuse, der er placeret i mindre fæl-
lesskaber, så de vil være oplagte til seniorbofællesskab eller 
lignende fællesskaber. Mod det åbne land placeres villaer.
Ideoplægget indeholder en daginstitution og et friplejehjem 
på en grund, der er omkring 7.000 m2, hvor en eksisterende be-
varingsværdig staldbygning foreslås omdannet til fælleslokaler 
for hele området. 

Herudover er der 38 rækkehuse, 15 kompakt villagrunde og 29 
store villagrunde.

Vandkunsten (u.d.), Aarslev 

Sweco (2019), Nørrestrand 
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REGNVANDSHÅNDTERING

1 meter 0.5 meter

EKSISTERENDE FORHOLD

De nationale grundvandsmodeller viser at grundvandsspejlet 
i området, i vinterperioden, kan være relativt tæt på terræn. 
Det må derfor forventes, at regnvand ikke kan håndteres via 
nedsivning. Derudover er området udpeget som sårbart grund-
vandsressource, hvilket betyder, at der ved planlægning skal 
tages ekstra hensyn for at sikre en ren grundvandsdannelse. 

I fremtiden må det forventes, at regnvandshåndteringen skal 
foregå på terræn for at undgå udfordringer med højtståen-
de grundvand samt større gravedybder, hvor indtrængen-
de grundvand kan blive en udfordring. Det må forventes, at 
grundvandet står højest tættest ved vandløbet, og derfor vil 
der i dette område være større behov for forebyggende tiltag 
ift. det fremtidige byggeri. 

Grundvandshøjde Grundvandsstrømninger 
og oversvømmelser


